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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

22. korespondenčne seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je trajala od torka, 4. maja 2021 od 

11.00 do petka, 7. maja 2021 do 11.00. 

Prisotni oz. glasovali so: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Miran Meško, 

Janez Rožmarin, Helena Neudauer, Fredi Kmetec (7 od 9)  

Odsotni oz. niso glasovali: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc (2 od 9) 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Dopolnjen Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2021 

 

Na zahtevo Strokovne službe MO Ptuj smo morali na Zavodu za šport Ptuj korigirati Letni delovni 

načrt Zavoda za leto 2021. Pripombe so bile naslednje: 

- Materialni stroški športnih objektov so v Pogodbi o financiranju programa dela Zavoda za leto 

2021 v višini 64.778,00 EUR, v Finančnem načrtu Zavoda pa 65.778,00 EUR. Potreben je 

popravek Finančnega načrta. 

- Po dogovoru se bo del sredstev (10%) za koordinacijo šolskih športnih tekmovanj, ki jih Zavod 

pridobi iz naslova Zavoda za šport Planica in ostalih občin, porabil za plačo strokovnega 

delavca. V Finančnem načrtu mora biti to navedeno. 

- Potrebna je uskladitev Finančnega načrta v delu izplačila delovne uspešnosti direktorja za leto 

2020. 

- Zavod za šport je v preteklih letih ustvaril precej presežka prihodkov nad odhodki, ki pa ga 

mora porabiti v skladu s Finančnim načrtom. Poraba presežka ni navedena v Finančnem načrtu. 

 

Direktor in strokovna služba Zavoda za šport Ptuj so v nadaljevanju vse omenjene pripombe 

upoštevali ter jih popravili oz. uskladili z odgovornimi na MO Ptuj. Pripravljen Letni delovni načrt 

Zavoda za šport Ptuj za leto 2021 je tako sedaj usklajen in pripravljen za izdajo soglasja s strani MO 

Ptuj. 

Pred izdajo soglasja pa je potrebna še potrditev s strani Sveta Zavoda za šport Ptuj. 
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SKLEP 1/22/2017-2022: 

Dopolnjen Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2021 se potrdi v predlagani obliki. 

Glasovalo je 7 od 9 članov Sveta Zavoda za šport Ptuj in vsi so predlagani predlog podprli. 

 

 

Na Ptuju, 7. 5. 2021 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


